
 
  
 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง   การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
----------------------------- 

 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนนารีวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  การประเมินคุณภาพภายใน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนนารีวิทยาจึง
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   
  ประกาศ  ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
       ลงชื่อ …………………………………………… 
                       ( นางสาวนิตยา    โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
 
       ลงชื่อ …………………………………………… 
              ( นางสาวสมปอง   ทับปิง )                                     
       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวิทยา     
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนนารีวิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

---------------------------- 
 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนารีวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
             ลงชื่อ …………………………………………….                                  
    ( นางสาวนิตยา   โจสรรค์นุสนธิ์ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนารีวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

4) ผู้เรียน  ร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

5) ผู้เรียน  ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

6) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

      1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1) ผู้เรียน  ร้อยละ 92 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ผู้เรียน  ร้อยละ 94 มีความความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย 
 

3) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของศาสนา  

4) ผู้เรียน  ร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  (ระดับ 5)  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  (ระดับ 5)  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  (ระดับ 5) 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  (ระดับ  5 )  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  (ระดับ 5)  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 5)    

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

3.3 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2563  



 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ  

3.5 ครูผู้สอน  ร้อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
 
 
การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนด   ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 
75.00 - 89.99 4 ดีเลิศ 
60.00 - 74.99 3 ดี 
50.00 - 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.99 1 ก าลังพัฒนา 

 


